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Abstract  

EU-elections 2019: The election, the turnout & 
Valmyndigheten 

This study aims to investigate the relatively low amount of young people voting in 

the European parliamentary elections in Sweden. Focus has been on the electoral 

group of young people aged 18–30 and the authority partly responsible to inform 

about the elections in Sweden; Valmyndigheten. This study focuses on the current 

election to the European Parliament the 23–26 of May 2019. The study is based on 

theories of medialization, social media and political participation among youth. The 

empiricism is based on an internet survey and the study of Valmyndigheten´s most 

used channels on social media. We founded our thoughts regarding the low turnout 

on our own observations from society around us. We have adopted a social 

constructivist perspective in the analysis of the results; where we see society as an 

interaction between people who construct their reality and the perception of it, on 

their own. Furthermore the study has been deductively designed, as we thereafter 

investigated this through the survey. The survey generated 225 responses. In the 

report's final phase we analyzed the responses collected through the questionnaire 

with bivariate analysis and linked these to the information we received by looking 

at Valmyndigheten´s selected social media channels. In summary, we have been 

able to see that there is indeed a relationship between the lack of knowledge about 

the elections in Swedish youth and the lack of information from Valmyndigheten. 

We have also been able to confirm the importance of communication on social 

media. Most clearly, it is perhaps demonstrated that everyone who in our internet 

survey replied that they do not intend to vote in the EU election, had not been 

reached by any information about it.  

 

Key words: political communication, youth political participation, medialogic, 

political logic, social media, EU-elections  



Sammanfattning 

EU-valet 2019: Val, valdeltagande och Valmyndigheten  

Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till 

europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i 

åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; 

Valmyndigheten. Vidare har informationsspridningen gällande det i dagsläget 

stundande valet till Europaparlamentet, den 23–26 maj 2019, undersökts. Studien 

grundas i teorier om medialisering, sociala medier samt politiskt deltagande bland 

unga. Empirin grundas i en internetenkät samt studerandet av Valmyndighetens 

mest använda kanaler på sociala medier. Vi har grundat tankarna om det låga 

valdeltagandet på egna observationer utifrån samhället omkring oss. Vi har därför 

antagit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i analysen av resultaten; där vi ser 

samhället som ett samspel mellan människor som själva konstruerar sin verklighet 

och uppfattningen om den. Studien har varit deduktivt utformad då vi därefter testat 

vår frågeställning genom tidigare nämnda webbenkät som genererade totalt 225 

svar. Vi analyserade i rapportens slutskede enkätsvaren med hjälp av bivariat analys 

och kopplade dessa till informationen vi fått genom att titta på Valmyndighetens 

utvalda sociala mediekanaler. Sammanfattningsvis har vi kunnat se att det finns en 

relation mellan okunskap hos svenska ungdomar och brist på information från 

Valmyndigheten. Vi har även kunnat bekräfta sociala mediers vikt vid 

informationsspridning. Tydligast demonstreras det kanske i att samtliga som i 

enkäten svarade att de inte tänker rösta i EU-valet, inte hade nåtts av någon 

information om det kommande valet.  

 

Nyckelord: Politiskt kommunikation, ungdomars politiska deltagande, 

medielogiken, politiska logiken, sociala medier, EU-val 
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1.Inledning 

Året är 1994: Sverige har med ett högt valdeltagande men med knapp majoritet 

röstat ja till att bli medlemmar i den Europeiska Unionen. Dåvarande statsminister 

Ingvar Carlsson (S) uttalar att det svenska folket med ett EU-medlemskap kommer 

få ”tveklöst mer inflytande”. Året därpå blir Sverige det fjortonde medlemslandet 

att träda in i EU-samarbetet (SVT, Öppet arkiv). 

Varje dag påverkas svenskarna av beslut som tas i Europaparlamentet i Bryssel 

och Strasbourg. Runt en tredjedel av Sveriges lagstiftning består av EU-lagstiftning 

och ca 60% av alla lagar som går igenom riksdagen är EU-lagar (Riksdagen.se). 

Sedan Storbritanniens beslut om EU-utträdet Brexit hörs även allt oftare de två 

bokstäverna nämnas på agendan. Ändå refereras valet till Europaparlamentet inte 

sällan som “ett andra rangens val” (Berg, Blomgren & Levander 2014). 

Supervalåret 2014 uppmättes däremot det högsta valdeltagandet till EU-valet i 

Sverige någonsin: strax över 50%. Dessa var rekordsiffror. Trots detta är det knappt 

varannan svensk som vart femte år väljer att gå till valurnorna och rösta. Hos 

svenskar i åldern 18–30 är valresultatet än mer katastrofalt, inte ens hälften av 

Sveriges röstberättigade ungdomar röstade i EU-valet 2014. I jämförelse med de 

nationella valen låg valdeltagandet hos samtliga svenskar i valet 2018 på över 87% 

(Scb.se).  

Det relativt låga valdeltagandet är något som vi har undersökt och kunnat 

bekräfta genom att titta på statistik från Statistiska Centralbyrån och 

Valmyndigheten.se. Vi jämförde siffrorna från valdeltagandet i EU-valen samt till 

de nationella valen sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen år 1995. 

Valdeltagandet till EU-valen har under alla år varit betydligt lägre, även om det 

generellt brukar öka för varje val som går. Bäck, Bäck & Gustafsson pekar i 

rapporten “Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala 

medier?’’ på ett samband mellan en lägre grad av politiskt engagemang och just 

ungdomar. Dock visar internationella jämförelser att svenska ungdomar, trots detta, 

i stor utsträckning är intresserade av politik (Bäck et.al., 2014). Något som speglas 
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i det höga valdeltagandet Sverige har i de nationella valen, där Sverige ligger långt 

över medel i Europa (Valmyndigheten.se). Samtidigt är intresset hos svenska 

ungdomar för EU-valen - i svenska mått mätt - lågt.  

Huvudansvaret för att utlysa Sveriges val och folkomröstningar ligger på den 

statliga myndigheten Valmyndigheten. Deras uppdrag inför EU-valet handlar bland 

annat om att informera svenskarna var man röstar, hur man går tillväga samt att 

skicka ut röstkort inför valdagen (Valmyndigheten.se). Vi har uppmärksammat en 

bristande kommunikation från deras sida, inte minst på sociala medier, samt en 

bristande kunskap hos svenska ungdomar. Långt ifrån alla verkar besitta den 

kunskap de behöver för att kunna göra sitt val. Vi tror att unga i dagens samhälle 

egentligen är intresserade och vill vara delaktiga i den politiska debatten på något 

sätt. Men att en av anledningarna till varför de väljer att inte engagera sig i just EU-

valet handlar om okunskap.  

I maj 2019 är det återigen dags för val till Europaparlamentet. Kommer 

valdeltagandet återigen bli lika katastrofalt bland Sveriges ungdomar? Denna studie 

ämnar undersöka vem som egentligen är ansvarig för att informera om EU-valet, 

hur de går tillväga och om de kommunikativa åtgärderna är tillräckliga.  

1.1 Problemformulering 

Vi lever i en samtid där allt större del av vår vardag spenderas online. Tidigare 

forskning påvisar den stora vikten av en digital närvaro i sociala medier där allt fler 

svenskar - i synnerhet svenska ungdomar - spenderar mer tid. Det är även på sociala 

medier dagens ungdomar i stor utsträckning får information om vad som händer i 

världen runtomkring oss (Svenskarna och Internet, 2018).  

Inför de nationella valen i Sverige tapetseras gator och torg av valaffischer; all 

information du behöver och mer därtill kommer på posten, i dagstidningar och inte 

minst via sociala medier. Vid sidan om informationsspridningen pågår kampen om 

vad som ska vinna en plats på den politiska agendan, här spelar medierna en allt 

tyngre roll. De har inte bara makten om vem och vilka frågor som ska sättas på 

dagordningen, utan även i viss mån hur dessa ska gestaltas. Detta beskriver Lars 

Nord och Jesper Strömbäck i boken Medierna och Demokratin. Vill man förstå 

människor i en demokrati så måste man även förstå dess medier, och vill man förstå 

hur människor formar sina åsikter och hur de uppfattar verkligheten måste man 
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även studera medierna och deras bevakning av politiken (Nord & Strömbäck, 

2012). Politiken och medierna är på många sätt och vis tätt samverkande - ingen 

politik utan kommunikation och ingen kommunikation utan politik att 

kommunicera (Strömbäck, 2014). Det är i skrivande stund en månad kvar till valet 

i Europaparlamentet, och fortfarande ekar det tomt i de digitala 

informationskorridorerna.  

Från vår egen erfarenhet insåg vi att vi själva samt personer i vår närhet inte 

hade nåtts av någon information angående det kommande valet. Främst på sociala 

medier var tomrummet utbrett. En direkt konsekvens av detta var att många inte 

hade en aning om att det var val, trots att valet endast låg en månad bort i tiden. 

Bristen på information har lämnat ett stort antal svenskar i ett informationsvakuum: 

De vet inte om att det är val, de har inte fått någon information om det och de vet 

inte hur man röstar. Den ansvariga myndigheten, Valmyndigheten, har i dagsläget 

en mycket svag närvaro på sociala medier.  

Vi hävdar att en stor del av informationen som måste kommuniceras inför ett 

val bör förmedlas via sociala medier. Särskilt när det gäller gruppen ungdomar. 

Detta för att dagens ungdomar (i denna studie definierat som ungdomar mellan 18–

30 år) som tidigare nämnt till stor del söker information via digitala, och främst 

sociala, medier. Idag verkar många av Sveriges unga lämnas i ett mörker, utan 

information eller kunskap om hur de ska göra sitt val. Vi tror att om fler av Sveriges 

röstberättigade hade nåtts av information om det kommande valet - hade 

valdeltagandet ökat. I denna problemformulering tar vår studie sitt avstamp.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska ungdomar får information om 

det kommande valet till Europaparlamentet i maj 2019 och huruvida detta påverkar 

valdeltagandet. Detta vill vi undersöka genom en kvantitativ enkätundersökning. 

Mot bakgrund i ovanstående problemformulering riktar vi ett särskilt fokus på 

Valmyndighetens kommunikation och information på sociala medier till svenska 

ungdomar i åldern 18–30. Detta mynnar ut i följande frågeställningar:  

 

• Hur får svenska ungdomar i åldern 18–30 information om det kommande 

EU-valet i maj 2019?  
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• Finns det ett samband mellan det låga valdeltagandet bland ungdomar till 

EU-valen och att de inte får information från Valmyndigheten om det? 

1.3 Avgränsningar  

Denna studie har genomförts inom forskningsfältet strategisk kommunikation, och 

har av den anledningen avgränsats till ett kommunikativt perspektiv. Ytterligare 

avgränsning har skett genom att vi anlagt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi 

har utöver detta valt att avgränsa oss till att undersöka Valmyndighetens 

kommunikation kring EU-valet 2019. För att få en bild av hur mycket och ofta de 

syns på sociala medier har vi valt att titta på deras närvaro på de utvalda online-

plattformarna: hemsida, Instagram, Twitter och Facebook. Facebook, Instagram 

och Twitter är, enligt rapporten “Svenskarna och internet” (2018), de sociala 

mediekanaler som svenskarna använder mest och hemsidan är Valmyndighetens 

primära kommunikationskanal. Därutöver avgränsas studien genom att vi endast 

ser till frekvens och antal inlägg inom en tidsperiod på de senaste månaderna under 

2019. Vi har därmed inte undersökt deras kommunikation på övriga plattformar, 

varken digitalt eller utanför dessa, på grund av den tidsbegränsning som vi befunnit 

oss i under denna studie.  

Vi har valt att rikta vår enkätundersökning till svenska ungdomar i åldern 18–

30 eftersom det är den grupp tillsammans med 75+ där valdeltagandet är allra lägst. 

Slutligen grundar sig denna studie på personliga erfarenheter och observationer, 

således speglar det även en uppfattning vi fått från personer i vår närhet.  

1.3.1 Valmyndigheten 

Valmyndigheten grundades år 2001 med det viktiga uppdraget att ansvara för 

Sveriges val och folkomröstningar. I detta ingår givetvis europaparlamentsvalet. 

Detta gör myndigheten till en av de huvudaktörer som ska ge oss den kunskap vi 

behöver inför det stundande EU-valet. På deras hemsida kan vi läsa hur de beskriver 

sin organisation som följande: “Valmyndigheten ansvarar centralt för 

genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar...” vidare förklarar 

Valmyndigheten sin verksamhet med att de i sitt uppdrag bland annat ska 

“informera väljarna om när, var och hur man röstar.” Med väljarna menas här alla 

svenska medborgare. (Valmyndigheten.se).  
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Det framgår tydligt i deras beskrivningar på deras egen hemsida att de är en av 

huvudaktörerna i att informera svenska folket om det kommande valet.  
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2. Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt redovisas teorier och tidigare forskning relevant för syftet med 

rapporten. Detta omfattar teorier om politisk kommunikation och media. Vidare 

redovisas teorier om politiskt deltagande; både generell samt specifikt hos unga. 

Detta för att ytterligare förstå vår målgrupp. Avslutningsvis beskrivs teorier om 

sociala medier och dessas roll i dagens politiska och digitala samhälle.  

2.1 Politisk kommunikation och media 

I boken Makt, medier och samhälle (2014) tar Strömbäck upp politisk 

kommunikation och dess relation till media. Den politiska kommunikationen ses 

här som ett kommunikativt samspel mellan politiska aktörer, medieaktörer och 

allmänheten. Medierna spelar en viktig roll i vad som sätts på agendan inom de 

politiska diskussionerna. Allt socialt liv förutsätter kommunikation och all social 

organisering förutsätter politik och kommunikation. Samtidigt har medieutbudet 

aldrig varit så stort som det är idag. Vi möts dagligen av ett överflöd av information 

och nyheter i flertalet olika sociala mediekanaler. En direkt konsekvens av detta är 

att konkurrensen har blivit hårdare om att fånga vår uppmärksamhet. Det förutsätter 

smartare lösningar från företag, myndigheter och andra aktörer på sociala medier 

när det kommer till att nå ut med sin information till folket (Strömbäck, 2014).  

2.1.1 Medielogiken vs. Den politiska logiken 

Strömbäck redogör i sin rapport Medialisering av makt; en analys av mediernas 

politiska påverkan, 2009) för att mediernas nyhetsvärde handlar “mindre om 

verkligheten och mer om att möta mediernas egna behov av nyheter som passar de 

egna formaten och produktionsvillkoren som kan leda till framgång i konkurrensen 

om människors uppmärksamhet’’ (s. 388). Detta beskriver han som medielogiken, 

och när denna styr ligger fokus främst på sådant som kan antas skapa intresse hos 

mottagaren, snarare än vad som är relevant för människor i rollen som medborgare. 
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Den politiska logiken ser istället medierna som en demokratisk institution, varav 

denna har moraliska och juridiska skyldigheter att bistå demokratin. Vidare finns 

ett grundläggande antagande som tar ståndpunkt i att medier och politik är två vitt 

skilda sociala system med olika logiker. Därmed styrs kommunikationen antingen 

av medielogiken eller den politiska logiken. Dock är det sällan ett samhälle är helt 

präglat av antingen den ena eller den andra logiken, med undantag för diktaturer 

där medierna står under politiken.  

Medielogiken samt den politiska logiken kan ses som en följd av en så kallad 

medierad verklighet. Den medierade verkligheten innebär i praktiken att den 

information vi tar emot, som påverkar vår kunskap om världen och samhället, är 

förmedlad av någon form av media. Detta snarare än via interpersonell 

kommunikation, alternativt att kunskapen vi har bygger på våra egna upplevda 

erfarenheter. Man kan därför argumentera för att även politiken är medierad vid de 

tillfällen då den politiska informationen är förmedlad via mediekanaler. Vidare är 

mediering en förutsättning för medialisering. Politisk medialisering kan beskrivas 

som ett system vilket i hög grad påverkas av, och anpassas till, massmediernas krav 

i sin bevakning. Strömbäck (2009) menar att utifrån detta bör medialiseringen av 

politiken ses som ett begrepp som är flerdimensionellt. Den medialiserade 

politikens fyra dimensioner kan ses som följande; första dimensionen behandlar i 

vilken utsträckning som medierna utgör den viktigaste källan till information om 

politik och samhälle. Andra dimensionen ser till vilken grad medierna agerar 

självständigt i förhållande till politiska institutioner och aktörer. Dimension tre 

handlar om i vilken utsträckning som mediernas innehåll är styrt av antingen 

medielogiken eller den politiska logiken. Den fjärde dimensionen handlar om i 

vilken utsträckning som politiska aktörer och deras handlingar är styrda av 

medielogiken eller den politiska logiken. I diskussionen kring politikens 

medialisering handlar det om mediernas makt och inflytande i samhället och 

därmed även politiken. Det är emellertid viktigt att poängtera att det inte finns 

tillräckligt med empiriska studier som bygger på politikens medialisering, därför 

kan det inte heller sägas till vilken grad den svenska politiken kan ses som 

medialiserad. Även om studier påvisar att medierna har fått en allt mer framflyttad 

position (Strömbäck, 2009).  

Chadwick (2013) menar dock att medielogiken i sin tur lägger grunden för 

mediakultur. Mediakulturen i denna benämning formar våra publika förväntningar 
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om vad politik är. Likväl som Strömbäck (2009) menar han att teorier inom 

medielogiken föreslår att effektiv politisk kommunikation ses som något som 

passar in i de sociala förväntningar som råder angående vad som anses vara attraktiv 

nyhetsbevakning, i den konkurrens som råder mellan medierna. Strömbäck menar 

även på att medielogiken har sina styrkor, men förutsätter att de formella 

medieinstitutionerna besitter stor makt. Chadwick (2013) menar även att dagens 

mediemiljö är betydligt mer fragmenterad, ur detta har nya praktiker uppstått 

genom utvecklingen av den digitala kommunikationen.  

2.1.2 Sociala medier  

Vidare har Bäck et.al. (2014) studerat ungas politiska deltagande genom nya former 

och aktiviteter på sociala medier. Sociala medier har under de senaste 20 åren blivit 

en allt mer dominerande del i den interaktion som sker över internet. Detta gäller 

inte enbart interagerande mellan människor utan även när det kommer till att utföra 

vardagliga bestyr som att handla, göra bankärenden eller tillhandahålla sig 

information. Bäck et.al. (2014) menar att för unga spelar de sociala medierna en allt 

större roll. Medierna fungerar som en arena för diskussioner och förmedlare av 

information. Detta gäller även den information som traditionellt sett förmedlas via 

de traditionella medierna. Studier visar att unga människor i åldrarna 16–29 

använder sig av sociala medier i betydligt högre utsträckning än vad personer i 

åldersgruppen 16–85 gör. Exempelvis så kommer en stor del av trafiken till svenska 

dagstidningar från den sociala medieplattformen Facebook (Bäck et.al., 2014). 

Vidare är Twitter ett annat exempel på en social medieplattform, om kan agera som 

ett reaktivt medium som skapar möjlighet för diskussioner och frågor. Plattformen 

kan också agera som ett verktyg för att bygga nätverk men också som en kanal där 

man kan få kontakt med politiker och beslutstagare (Larsson, 2012). 

Sociala medier har skapat möjligheten för information att spridas snabbt och 

utan geografiska begränsningar. I takt med att utvecklingen av sociala medier når 

nya vidder har den traditionella nyhetsvärderingen; istället fått mindre effekt. Det 

är våra enskilda sociala nätverk som agerar mediefilter och därmed sorterar vilken 

eller vilka nyheter som når oss (Bäck et.al., 2014). Chadwick (2013) menar att 

traditionella medier som exempelvis TV har tappat sin tidigare enväldiga status. 

Detta beror delvis på den horisontella vidden som kommunikationen via sociala 
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medier kan nå. Idag kan stora politiska händelser förmedlas först via sociala medier, 

där sedan TV och journalister följer händelserna för att försöka hitta någon 

information att publicera. 

Vidare påvisar Xenos, Vromen & Loader (2014) en stark positiv relation mellan 

användandet av sociala medier och politiskt deltagande hos unga. “Senare 

utveckling föreslår en stark relation mellan användandet av sociala medier och 

politiskt engagemang och lyfter frågor angående potentialen för sociala medier, att 

hjälpa eller omvända mönstret av den politiska olikheten som har besvärat forskare 

under flera års tid’’ (s 151). Trots detta visar forskning kring användandet av 

sociala medier och politiskt engagemang delvis olika resultat. Ett antal studier 

föreslår en positiv relation mellan användande av sociala medier och olika 

indikationer av politiskt deltagande. Denna relation ifrågasätts dock emellertid, där 

viss forskning menar att relationen är stark hos individer som redan löper en viss 

sannolikhet att vara politiskt aktiva även utan sociala medier. Andra studier menar 

att relationen mellan användandet av sociala medier och politiskt engagemang är 

mycket svag, eller inte existerar över huvud taget (Xenos et. al., 2014).  

Ward (2005) menar att trots att internet spelar stor roll i den politiska arenan 

och att ungdomar blir mer och mer aktiva online, så blir de samtidigt även mer 

bortkopplade från den politiska arenan.  Den politiska bortkopplingen i 

kombination med unga medborgares anmärkningsvärda användande av online 

media, bekräftar behovet av att ställa frågan angående internets potential att 

omvända en sådan likgiltighet (Ward, 2005).  

2.2 Politiskt deltagande  

Frame & Brachotte (2016) menar att politiker, röstberättigade medborgare och 

medlemmar i olika civila organisationer idag tenderar att använda internet, bloggar 

och andra sociala plattformar i relation till deras politiska aktivitet. Det 

medborgerliga deltagandet inom politiken är en central förutsättning för att 

demokrati ska existera.  

Politiskt deltagande kan definieras som följande “aktivitet utfört av privata 

medborgare utformad av att influera regeringens beslutsfattande’’ (s.119). 

Ytterligare kan deltagandet delas in i fyra kategorier: 1. Röstande, 2. Deltagande i 

kampanjer, 3. Kontakt med representanter från partierna eller 4. Protesterande. 



 

 10 

Politiskt deltagande kan även ses som någonting som inte bara har en individuell 

mening utan framförallt en social mening. Sett till deltagande i form av röstning, 

kan man se det antingen som en handling i syfte att vilja göra skillnad eller som en 

handling till följd av vår medborgerliga plikt. Att rösta kan också vara ett sätt att 

uttrycka en protest gentemot någonting. Det är dock emellertid omöjligt att veta 

motivationen bakom varje enskild röst. Vidare finns det en oro angående folk som 

röstar i ett tillstånd där de egentligen saknar tillräcklig eller korrekt information om 

valet de ska göra och därmed röstar som en följd av övertygelse från någon annan 

eller exempelvis som ett resultat av inflytande från familjen.  

2.2.1. Perspektiv på politiskt deltagande  

Bäck et. al. (2014) lyfter fram politiskt deltagande ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv som ett fenomen som kräver både tid och engagemang. Samtidigt som 

resultatet av politiska deltagande är kollektivt. Vidare menar LeDuc, Niemi & 

Norris (2010) att många teoretiker inom det demokratiska forskningsfältet hävdar 

att utan omfattande medborgerligt deltagande så kommer inte demokratin att uppnå 

dess mål. Deltagande bör därför ses som en god sak, och det är därför en utmaning 

att förstå varför så många människor agerar som “passiva’’ medborgare (LeDuc et. 

al., 2010). Ward (2005) påpekar att en representativ demokrati grundar sig på just 

medborgerligt engagemang, där röstning är en viktig del av detta.  

Man kan också se politiskt deltagande utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, 

där social identitetsteori är ett centralt begrepp. Inom den sociala identitetsteorin 

bidrar vårt tillhörande inom en social grupp till vår självkänsla och känsla av 

trygghet samt tillhörighet. Genom att följa gruppens skrivna, och oskrivna regler 

reduceras en möjlig osäkerhet att uteslutas eller avvika från gruppen. Desto mer en 

person sätter sin egen identitet i relation till gruppen, desto mer är denne villig att 

agera kollektivt, även om det kan få individuella konsekvenser (Tajfel & Turner, 

1986).  

2.2.2. Unga och politiskt deltagande 

Viss forskning menar att unga medborgare ligger bakom den minskning som skett 

under de senaste årtiondena när de kommer till valdeltagande, främst i 

västeuropeiska länder. Ungdomar beskrivs som medborgare med lågt politiskt 
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intresse (Bäck et.al., 2014). Det råder en viss meningsskiljaktighet kring 

förklaringarna bakom unga medborgares politiska beteende. Således presenteras en 

vanlig förklaring till lågt deltagande hos unga, som ett resultat av en högre utbildad 

och informerad befolkning. I sin tur kräver detta mer av de representativa 

institutionerna (Garcia Albacete, 2014). Dock finner vi även motsägande forskning 

som visar att ju bättre utbildning vi har, desto mer benägna är vi att involvera oss 

själva. Denna bristande sociala jämlikhet kan väcka oro, då det ofta argumenteras 

för statens roll att hjälpa dem som lämnats bakom. Det har ofta diskuterats huruvida 

det politiska engagemanget faktiskt har minskat. Det är dock tydligt att det finns en 

nedåtgående trend i specifikt valdeltagande. Vidare har detta lett till att en del 

människor, och främst ungdomar, har förändrat sitt fokus från röstdeltagande till 

andra mer direkta typer av politiskt engagemang (LeDuc et al., 2010). 

Utöver detta ses unga medborgare ofta synonymt med “kritiska medborgare’’. 

Kritiska medborgare syftar här på utbildade medborgare som antas hysa kritik åt 

rådande strukturer. Medborgare som definieras ha mindre förtroende för de 

politiska institutionerna, vilket i sin tur bidrar till det minskade politiska 

deltagandet. Å andra sidan lyfter annan forskning fram unga som engagerade och 

transformerande inom samhället och politisk aktivism. Vidare menar många att 

unga inte är politiskt apatiska, utan snarare föredrar att involvera sig genom 

alternativa kanaler istället för traditionella (Bäck et al., 2014).  
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3. Metod  

I nedanstående avsnitt beskrivs uppsatsens utgångspunkter samt hur den 

genomförts. Uppsatsens syfte och frågeställning har utgjort utgångspunkten för 

vårt val av metod.  Avsnittet avslutas med en metodologisk reflektion. Studien 

grundas i en kvantitativ enkätundersökning som publicerades på våra respektive 

privata Facebooksidor samt i olika grupper på Facebook. Webbenkäten 

publicerades den 16 april och stängdes den 26 april. Totalt 225 svar inkom som 

sedan analyserades. I studien har vi även tittat på Valmyndighetens kommunikation 

på deras mest använda sociala mediekanaler.  

3.1 En kvantitativ enkätstudie 

Denna studie utgår från en kvantitativ enkätundersökning. Med detta avses en 

studie där vi ämnar samla en stor mängd information för att kunna uppnå ett 

generaliserbart resultat (Bryman, 2012). Vidare vill vi i slutändan kunna presentera 

statistik. Utgångspunkten är att det finns en verklighet som författarna bakom 

uppsatsen observerat - att valdeltagandet till EU-valen i Sverige är betydligt lägre i 

relation till de nationella valen. Vi tror som tidigare nämnt att det beror på okunskap 

hos vår målgrupp, enligt oss är en bidragande orsak att målgruppen inte har blivit 

tillräcklig informerade. För att studera dessa observationer närmare skapades en 

enkät för att studera kunskap om EU-valet och röstbeteende hos svenska ungdomar 

i åldern 18–30. Tänker de rösta i EU-valet i maj 2019 och har de fått någon 

information från Valmyndigheten om det?  

Enkäter är ett bra tillvägagångssätt för att ta reda på mer om människors 

attityder, kunskaper och beteenden (Trost & Hultåker, 2016). Det vi har varit ute 

efter är dels kunskap hos ungdomar om EU-valet samt Valmyndighetens 

information om det. Vi har även sökt ett beteende från ungdomarna - Tänker de 

rösta i det kommande valet till Europaparlamentet och varför/varför inte? Därför 

finner vi en kvantitativ enkätundersökning vara en lämplig metod som både kan 



 

 13 

svara på frågan om kunskapsnivå samt belysa ett beteende hos målgruppen. 

Enkäten ska ge underlag till huvudsyftet med undersökningen.  

3.2 Våra glasögon 

I analysen av det empiriska materialet har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

antagits, då vår studie grundar sig i på våra egna observationer och tolkningar av 

verkligheten. Vi ser genom dessa socialkonstruktivistiska glasögon samhället som 

socialt konstruerat av människor i samspel med varandra. Samhället skulle kunna 

sägas vara en konstruktion beroende av människors samspel i den tid och plats de 

befinner sig i (Bryman, 2012).  

Denna studie har varit deduktivt utformad, eftersom vi utgår från personlig 

erfarenhet, som vi sedan undersökt genom vår enkät samt undersökandet av 

Valmyndighetens kommunikation i utvalda kanaler på internet. I detta steg 

kvantifieras empirin och tillskrivs siffror och variabler, verkligheten sedd från vår 

enkät antar i detta skede en något förenklad och statistisk skepnad.  

3.3 Urval och avgränsningar 

3.3.1 Studieobjekt: Valmyndigheten  

Valmyndigheten är den myndighet som har huvudansvar att utlysa EU-valet och 

informera det svenska folket om det. I ansvaret ingår bland annat att informera 

samtliga röstberättigade om att det är val samt skicka ut röstkort inför valdagen. Vi 

har av ovan nämnda anledning valt att avgränsa och rikta in oss på just denna 

myndighet.  

Efter en titt på deras sociala mediekanaler insåg vi snabbt att deras 

kommunikation var bristfällig. Här hade vi ett studieobjekt som även skulle kunna 

sammankopplas med våra observationer: att ungdomar inte röstar på grund av 

okunskap, som grundar sig i att de inte nås av den information som de har rätt att 

nås av.  

Vi har i nästa steg tittat på deras kommunikation och informationsspridning 

kring EU-valet genom deras digitala kanaler. Vi avgränsade oss till att undersöka 

deras mest använda sociala mediekanaler: deras hemsida, Facebook, Instagram och 
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Twitter. Detta för att få en uppfattning om hur de kommunicerar sitt budskap online. 

Här har vi undersökt hur många följare respektive konto har, hur många poster som 

de publicerat på respektive konto samt letat efter information om EU-valet på deras 

hemsida.   

3.3.2 Gruppen ungdomar 

I tidigare undersökningar och statistik kan vi läsa om hur ungdomar i åldern 18–30 

tillsammans med gruppen 75+ är de som går till valurnorna allra minst, detta är ett 

valbeteende som varit konstant under många val (Valmyndigheten.se). Eftersom vi 

vill studera det låga valdeltagandet är det passande att titta på en av de grupper som 

röstar minst. Då vi själva befinner oss i målgruppen ungdomar och chansen till att 

få större genomslag och svar på vår enkät ökar genom valet av denna och inte 75+, 

valde vi gruppen ungdomar. Vi valde att definiera åldern på ungdomar från den 

röstberättigade åldern 18 fram till 30. Detta är även åldern som satts i tidigare 

nämnda undersökningar.  

3.4 Material och Genomförande 

Studiens empiriska material har bestått av en enkätstudie samt informationen vi 

tillhandahållit genom att undersöka Valmyndighetens fyra mest använda kanaler på 

sociala medier. Enkäten bestod av nio frågor och publicerades morgonen den 16:e 

april på våra respektive facebooksidor samt i olika grupper på Facebook. Den 

stängdes ned den 26:e april med totalt 225 svar. Valmyndighetens sociala 

mediekanaler valdes utefter de mest använda, där vi tittade på frekvens av inlägg 

och info om EU-valet.  

3.4.1 Enkäten 

Som underlag för analysen skapades en webbenkät med Google forms. Till grund 

för enkäten låg rapportens syfte, det var utefter detta som frågorna formulerades. 

Eftersom många enkäter idag kan vara tidskrävande och det är vanligt att de 

svarande ger upp innan de slutfört alla frågor (Trots & Hultåker, 2016) bestämde vi 

oss för att ha en kort men koncis enkät. Antal frågor och hur dessa formulerades 

utformades därför också i syfte att göra enkäten enkel och snabb att svara på, 
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därmed hölls frågorna korta och svarsalternativen likaså. Enkäten bestod i slutändan 

av nio frågor med mestadels fasta svarsalternativ. Vi siktade på att få en stor mängd 

svar för att kunna dra en generell slutsats om resultatet. Vårt mål var 130 svar.  

Antalet svar grundades på Tabachnick och Fidells modell från boken “Using 

multivariate analysis” (2007, s.123). I deras modell anger de en formel för att räkna 

ut exempelvis hur många svar som behövs i förhållande till frågor i en 

enkätundersökning. Modellen säger att N> 50 + 8m (där m = antalet oberoende 

variabler). Detta är en väl använd ekvation för att säga hur många svar som anses 

tillräckligt för en undersökning. Eftersom vår enkät bestod av nio frågor blir 

ekvationen alltså 50 + 8 x 9 = 122. Vi ville lägga oss strax över denna gräns och 

rundade därför uppåt till nästa jämna tal, som är 130. Enkäten genererade i 

slutändan 225 svar, vilket är bra över gränsen för vad som anses tillräckligt enligt 

använda modell. Det är ett resultat som är gott nog för att kunna dra en slutsats.  

Vi är medvetna om att denna formel vanligtvis används vid multivariat 

regressionsanalys. Eftersom det inte finns någon allmänt överenskommen siffra för 

hur många svar som anses vara tillräckliga för en enkät, valde vi att använda oss av 

Tabachnick och Fidells modell. Vi resonerade att om den fungerar vid enkäter där 

multivariat regressionsanalys används borde den även fungera för enkäter där 

bivariat analys används, som vi använde för att analysera dessa svar.   

För att samla in svar till enkäten använde vi oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta innebär att vi samlade in svar från 

människor som för oss är enkla att kontakta, exempelvis folk i vår närhet. I detta 

fall publicerades enkäten på våra respektive privata facebooksidor samt i olika 

grupper på Facebook som riktar sig till svenska ungdomar. Enkäten delades även 

av bekanta till oss. 

Vi presenterade i början av enkäten syftet med den. Vi valde däremot medvetet 

att inte nämna Valmyndigheten vid namn eftersom vi ville att de svarande skulle 

svara på frågan om de vet vem som utlyser valet. Vi ansåg detta vara rimligt för att 

få ett korrekt utfall på våra frågor.  

Enkäten kan sägas vara uppdelad i tre delar där första delen innehöll frågor om 

kunskap: Vet de svarande om att det är EU-val? Den andra delen handlade om 

information: Har du nåtts av någon information angående EU-valet och i så fall 

varifrån? Del nummer två innehöll även frågor relaterade till Valmyndighetens 

informationsspridning för att utröna hur många som fått någon information från 
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Valmyndigheten, och i så fall på vilket sätt. Den tredje delen handlade om 

motivation: Kommer du rösta i EU-valet? Varför röstar du, varför ja/nej? 

Vi valde att även ha variabeln kön för att se om det är någon skillnad mellan 

män och kvinnor i förhållande till exempelvis var de får sin information ifrån och 

om de ämnar rösta i valet eller inte. Vi valde även ”kön” för att säkerställa att vårt 

resultat skulle bli jämnt fördelat mellan de båda könen. Alla frågor hade fasta svar 

att välja mellan förutom frågorna “Om du röstar i EU-valet, varför ja/varför nej?” 

Fanns även alternativet “Annan anledning” där de svarande, utöver våra fasta svar, 

hade möjlighet att fylla i ett eget svar på frågan. I fråga sex och åtta fanns 

möjligheten att svara med flera alternativ, vi kommer i rapportens analysdel att 

redovisa enkätens frågor och svar mer utförligt.  

Enkäten skickades ut den 16:e april - cirka en månad före valet. Endast 

ungdomar i åldern 18–30 har varit relevanta för denna studie. Annan demografi så 

som yrkesgrupp eller var i landet de svarande bor har inte varit relevanta aspekter, 

då vi inte ämnat studera varken vad de svarande jobbar med eller demografiska 

olikheter. Därför förekom inga frågor om ovan nämnda aspekter. Enkäten låg ute i 

10 dagar.  

3.4.2 Valmyndighetens sociala mediekanaler 

Efter enkätens genomförande kopplade vi svaren med informationen vi 

tillhandahållit oss från Valmyndighetens sociala mediekanaler. Varför vi valde att 

genom netnografisk observation titta på de sociala mediekanaler som 

Valmyndigheten använder mest: Deras hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. 

Vi valde att inte göra en djupgående analys av informationen de sprider utan helt 

enkelt titta på frekvens och följare för att få en mer övergriplig bild av deras 

informationsspridning. Vi tittade även på antal inlägg som postats under 2019. Här 

räknade vi antal följare och inlägg som postats på respektive konto. När det gäller 

hemsidan tittade vi på hur lättillgänglig informationen om EU-valet stod att finna. 

Hur många klick bort är informationen innan jag hittar hur jag ska göra för att rösta? 

Eftersom enkäten hade en del frågor om hur de svarande får information om 

valet, tittade vi därefter på hur väl det stämde överens med den data vi fått från 

Valmyndighetens sociala mediekanaler. Här kunde vi direkt koppla låg medial 

närvaro till enkätdeltagarnas svar. 
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3.4.3 Analys av resultaten 

Efter att enkäten stängdes påbörjades bearbetningen av empirin. Svaren 

analyserades i detta skede i enlighet med våra teorier samt bivariat analys. Bivariat 

analys innebär att man studerar korrelationen mellan två variabler, och den 

eventuella orsaksrelation denna kan avspegla (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 

2010). Vi valde att använda oss av bivariat analys via Google Sheets för att 

sammankoppla olika variabler av svaren som inkommit från enkäten. Ett tydligare 

exempel på bivariat analys är att vi jämförde om de som svarade “Ja” på frågan om 

de fått information från Valmyndigheten i högre grad även hade svarat “Ja” på 

frågan om de kommer rösta i EU-valet. Vi tittade även på om det var någon skillnad 

mellan män och kvinnor i röstbeteende samt vart de fått sin information ifrån. Detta 

gjorde vi med ett antal andra variabler. Vi sökte efter samband i svaren som skulle 

kunna ge oss än mer data och förståelse för svenska ungdomars beteende och 

kunskap om EU-valet. 

Informationen från den bivariata analysen kopplades därefter samman med 

informationen vi tillskansat oss genom att undersöka Valmyndighetens valda 

sociala mediekanaler. I bakhuvudet hade vi hela tiden vårt syfte med rapporten, 

våra frågeställningar samt teorin som presenterats i tidigare avsnitt av rapporten.  

3.5 Reflektioner kring metodval  

Som i alla studier är syftet avgörande för valet av metod. Eftersom syftet med denna 

uppsats har varit att få ett generellt resultat som därefter ska kunna visa på en 

kunskapsnivå och ett röstbeteende i samhället är den kvantitativa metoden bäst 

lämpad. Vi ville även i slutändan kunna föra statistik över resultatet. Detta för att 

få information och belysa sagda mönster men även kunna redovisa resultaten i 

begriplig statistik. Att göra en helt och hållet kvalitativ intervjustudie, där man 

enbart intervjuar ett fåtal personer hade inte kunnat säga något generellt om varken 

beteende eller kunskapsnivå i Sverige. Det hade av ovan nämnda anledning därför 

inte varit en lämpad metod för syftet med studien.  

Vi har försökt att eftersträva trovärdighet genom insamling av ett rikt empiriskt 

material. I valet att göra en enkätstudie framkommer ändå alltid frågan hur 

representativa svaren är. Detta kan kritiseras. Även om författarna bakom uppsatsen 

kommer från olika bakgrunder samt olika delar av landet kan urvalet säkerligen 
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göras än mer representativt. Eftersom vi använde oss av ett bekvämlighetsurval 

representerar resultatet, om än med många svar, ett beteende som representerar de 

som står oss nära. I fråga om validitet har vi mätt det vi ämnat att mäta. I frågan om 

reliabilitet kan resultatet, som nämnt, i mångt och mycket sägas spegla åsikter från 

människor i vår närhet.   

Ytterligare något vi kom på i efterhand var i fråga om åldern på 

enkätundersökningen. Vi borde istället för att ha grupperat det i två grupper gjort 

så att de svarande kunde välja vilket år de var födda. Detta för att göra den statistiska 

analysen något lättare. Om inte detta åtminstone lagt grupperna så att man kunde 

skilja vilka som var tillräckligt unga för att vara förstagångsväljare från andra som 

redan röstat i valet. Slutligen insåg vi även att vi i enkätens svarsalternativ hade 

svar som egentligen inte borde funnits med. Exempelvis på frågan om de svarande 

hade fått information från Valmyndigheten hade vi svarsalternativet “jag har inte 

fått någon information från Valmyndigheten”. Detta svarsalternativ skulle inte 

funnits med, resultatet påverkades inte men de statistiska tabellerna blev något 

svårare att läsa av. 

Hade författarna haft mer tid hade vi studerat hur Valmyndighetens 

kommunikation ändrats en vecka innan valet samt gjort ytterligare en 

enkätundersökning en vecka innan valet och se om svaren ändrats. Eftersom 

deadlinen för uppsatsen är satt några dagar innan EU-valet är det alldeles för sent 

att sätta igång med ett sådant arbete så tätt inpå deadline.  
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4. Resultat & Analys 

I nedanstående del redovisas resultaten av empirin. Redogörelsen för enkäten är 

uppdelat i tre delar med en genomgång av samtliga frågor och svar. Därefter följer 

en analys av svaren i samband med observationerna från Valmyndighetens sociala 

mediekanaler. Vidare analyseras materialet i samband med våra tidigare 

presenterade teorier. För att påminna om utgångspunkten för denna studie följer 

nedan våra frågeställningar:  

 

• Hur får svenska ungdomar i åldern 18–30 information om det kommande 

EU-valet i maj 2019?  

• Finns det ett samband mellan det låga valdeltagandet bland ungdomar till 

EU-valen och att de inte får information från Valmyndigheten om det? 

4.1 Resultat av enkätundersökningen  

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. Resultatet är uppdelat i tre 

delar: Demografi, information och motivation. Samtliga svar kommer att redovisas 

tillsammans med diagram.  

4.1.1 Del 1: Demografin  

Fråga ett: Kön   

Enkäten genererade 225 svar, av dessa var cirka 45% män och cirka 55% kvinnor. 

När variabeln “kön” sammankopplas till variabeln huruvida de svarande visste om 

att det var val till Europaparlamentet, såg vi en tydlig skillnad mellan män och 

kvinnor: mer än dubbelt så många kvinnor hade ingen aning om det kommande 

valet. Den markanta skillnaden mellan kvinnor och män är onekligen intressant, 

men då vår teoretiska bakgrund inte omfattar någon teori kring könsrepresentation 

och politiskt deltagande har vi inte vidareutvecklat denna aspekt.  
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Tabell 1. Påvisar hur många av de svarande som är kvinnor eller män 
 

Fråga två: Ålder 

De svarande är uppdelade i två grupper: 18–25 samt 26–30. Resultatet påvisar att 

det var relativt jämt fördelat mellan de två åldersgrupperna.  

 

 
Tabell 2. Påvisar hur många av de svarande som befinner sig i åldersgruppen 18–25 eller 26–30 
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4.1.2 Del 2: Informationen  

Fråga tre: Vet du om att det är val till Europaparlamentet i maj 2019? 

Runt 18% av de svarande hade ingen aning om det stundande valet. Resultatet är 

relativt förväntat. Detta innebär med andra ord att närmare en femtedel av de 

svarande befinner sig i det som vi kallar för informationsvakuum - utan en aning 

om att det är ett viktigt val, bara runt hörnet.   

 
Tabell 3. Påvisar hur många av de svarande som vet om att det kommande valet  
 

Fråga fyra: Vem av följande tror du är huvudansvarig för att informera 

svenskarna om EU-valet? 

På frågan om svenska ungdomar vet vem som är huvudansvarig för att informera 

om valet visste en majoritet, över två tredjedelar, att det rätta svaret på frågan är 

Valmyndigheten. De övriga svarande valde istället något av våra andra fasta 

svarsalternativ som var de politiska partierna, svenska staten, kommunerna eller 

Sifo. Den näst största gruppen, runt 16%, tror att det är de politiska partierna som 

bär huvudansvaret att informera den svenska befolkningen om det stundande 
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europaparlamentsvalet.

 
Tabell 4. Påvisar vilka föreställningar de finns om vem som är ansvarig för att informera 

svenskarna om EU-valet 
 

Fråga fem: Har du fått någon information från Valmyndigheten angående 

Europaparlamentsvalet den 23–26 maj 2019?  

Endast 12% av de svarande har nåtts av information från Valmyndigheten angående 

EU-valet. Med andra ord har 88% av de svarande inte fått någon information från 

Valmyndigheten. Det tål att upprepas att då undersökningen avslutades var det 

endast en månad kvar till valet.  

 
Tabell 5. Påvisar hur många av de svarande som fått information om valet från Valmyndigheten 

specifikt  
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Efter detta kopplades variabeln var de fått information ifrån, med om de tänkte 

rösta. Resultatet visar att de som fått information från Valmyndigheten i högre grad 

planerar att rösta i EU-valet. Alla som fått info från Valmyndigheten, om än en liten 

del, hade svarat att de kommer att rösta. Samma sak åt andra hållet så visade det att 

samtliga som svarat att de inte ämnar rösta - inte hade fått någon information från 

Valmyndigheten. Notera däremot att även människor som inte fått information från 

Valmyndigheten, också planerar att rösta i EU-valet.  

 

Fråga sex: Om ja, hur fick du informationen från Valmyndigheten? 

Under denna fråga ser vi att många som svarade nej på föregående fråga ändå valde 

att svara på denna och därför svarade 74% att de inte hade fått någon information 

från Valmyndigheten.  

 

 
Tabell 6. Påvisar hur de svarande fått information från Valmyndigheten  

 

Utöver detta ser vi att majoriteten av dem som har fått information från 

Valmyndigheten har fått denna genom att aktivt surfa in på deras hemsida och läsa 

på. Den näst största gruppen var människor som nåtts av informationen via 

Facebook. På tredje plats kommer svarsalternativet “Genom Facebook” och på 

fjärde plats ‘’Utskick i brevlådan’’. Övriga svarsalternativ som inte framkommer i 

tabellen är svar som endast förekommit en gång. Endast två av samtliga svarande 

hade fått information via TV.  Notera att på denna fråga hade respondenterna 

möjlighet att svara flera alternativ. Majoriteten av de svar som inte syns i tabellen 

är de kombinerade svarsalternativen Genom annan social mediekanal; Genom 
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Facebook; Genom Instagram; Valmyndighetens hemsida. Vidare kunde 

respondenterna också svara egna alternativ, där förekom svar som:  

• Jag har inte fått information från Valmyndigheten, rätt svar på fråga var alltså 
Valmyndigheten 

• Vet inte  
• Vet ej om jag har fått  
• Svarade nej på tidigare 
• Jag var på möte med Valmyndigheten 
• Utbildning ämnat till nämndemän och kommunanställda  
 

Fråga sju: Har du fått information om valet på något annat sätt än genom 

Valmyndigheten? 

Här ser vi att 70% av dem som inte fått information om valet från Valmyndigheten, 

har fått det genom någon annan kanal. Det positiva med detta är att de har nåtts av 

information, men inte av den myndighet som egentligen är ansvarig för att 

informera om valet. Det är även 16 personer som har svarat att de inte vet. 

 
Tabell 7. Påvisar om de svarande har fått information om valet från någon annan 

informationskälla än Valmyndigheten 

 

Fråga åtta: Om Ja, hur fick du informationen? 

Detta var den andra frågan där respondenten gavs möjligheten att svara flera 

alternativ. Här fick vi ett resultat som visar på att majoriteten har fått information 

angående valet antingen delvis eller enbart genom sociala medier. På plats nummer 
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två kommer delvis eller enbart “information från politiska partier”. Detta kan också 

tyda på att när inte Valmyndigheten informerar så gör partierna detta aktivt, 

generellt sätt kan vi anta att det är för egen vinning men i detta fall är det dock icke 

relevant eftersom det ändå talar för att de ger oss information om valet, som i sin 

tur kan bidra till ökat valdeltagande. På plats tre kommer alternativet att de fått 

informationen från vänner, helt eller delvis. Vidare kommer ‘’I tidningen’’ på fjärde 

plats. 26 personer har besvarat frågan med alternativet ‘’Jag har inte fått någon 

information på annat sätt’’. 

 
Tabell 8. Påvisar hur de svarande har fått information om valet  

 

Vi ser en tydlig tendens på fråga åtta, dem som upplever att de inte fått 

information av Valmyndigheten har istället till stor del fått informationen via 

sociala medier. Vi ser även att det är många som svarat att de fått information via 

sociala medier tillsammans med andra alternativ. Av 190 svar så har 107 av dessa 

svarat att de fått information via sociala medier antingen uteslutande eller i 

kombination med andra kanaler. Vi ser alltså att över hälften, runt 56%, av de som 

fått information på annat sätt än genom Valmyndigheten har på något vis fått 

information via Sociala medier.  När vi kopplade åldersvariabeln med frågan om 

var de får sin information framkommer en mindre skillnad i att den yngre gruppen 

i något högre grad får information om valet via sociala medier.  
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4.1.3 Del 3: Motivationen  

Fråga nio: Ska du rösta i EU-valet? 

75% av de svarande planerar att rösta i EU-valet, resterande procent vet inte eller 

ska inte rösta alls. Här kan man se att vår grupp skiljer sig från de tidigare EU-valen 

och särskilt från gruppen ungdomar, då vi har ett högre antal som ämnar att rösta 

än vad som förväntas. Resultatet stämmer således inte överens med tidigare års 

röstdeltagande i den målgruppen.  

Detta kan bero på att vi använde oss av bekvämlighetsurval i metoden och de 

svarande är på grund av detta personer i författarnas närhet. En av oss som skriver 

är politisk aktiv, många i den sfären har svarat på enkäten. Det är inte troligt att om 

valdeltagande bland unga låg på under 50% 2014 så kommer det inte hamna på 

75% år 2019. Dock finner vi trots detta att vi kan anta ett generellt högt 

valdeltagande, även om siffran är något hög i relation till tidigare statistik.  

 
Tabell 9. Påvisar om de svarande planerar att rösta i EU-valet eller inte  
 

Vi kopplade därefter variabeln “Tänker du rösta i valet?” med variabeln “Har du 

fått information från Valmyndigheten?”. Där såg vi något intressant. Samtliga som 

svarade att de har fått info från Valmyndigheten svarade även “Ja” på frågan om de 

tänker rösta i valet. Samtliga som svarade “Nej” på frågan om de tänker rösta, hade 

ingen av dem fått information från Valmyndigheten. Det ska däremot poängteras 
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att många som inte nåtts av info från just Valmyndigheten, ändå tänker rösta i valet. 

Endast 14% av de som tänker rösta har fått information från Valmyndigheten.  

 

Fråga tio: Om ja, vad motiverar dig att rösta?  

 
Tabell 10. Påvisar vilken möjlig motivation de kan finnas för dem svarande att rösta 
 

Den tveklöst största anledningen till varför svenska ungdomar idag går och rösta 

bygger på att de anser att det är viktigt att göra sin röst hörd (58,8%). Detta grundar 

sig att de vill känna att de kan påverka besluten som tas inom EU. 22% svarade att 

de är politiskt engagerade och att det är viktigt att göra sin röst hörd så att de kan 

påverka. 14% svarade enbart att de är politiskt engagerade. Det påvisar att cirka en 

tredjedel av dem som svarade att de kommer rösta, kommer göra detta på grund av 

att de är politiskt engagerade. Här visas tydligt vad vi tidigare nämnde, att eftersom 

många av de som svarat är politiskt engagerade tenderar de i högre grad att vilja 

rösta. Även om många som tänker rösta identifierar sig som politiskt aktiva, tänker 

över hälften rösta enbart för att ‘’Det är viktigt att göra sin röst hörd’’. Över hälften 

identifierar sig alltså inte som politiskt aktiva men tycker ändå att det är viktigt att 

rösta.  

Vidare fann vi att endast 3 av 187 personer som tänker rösta svarade att de 

berodde helt eller delvis på att deras föräldrar tycker att de ska rösta. Vi finner detta 

vara en mycket liten del.  
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Fråga elva: Om Nej, varför inte? 

Antal svar 37. Här ser vi en tydlig faktor till varför de svarande i denna studie har 

valt att inte rösta. 43 % av dem som svarade att de inte tänker rösta menar att det 

beror på att de vet för lite om hur man röstar. Det handlar alltså om en brist på 

praktisk information som förklarar hur vi i praktiken går till väga för att rösta. 14% 

svarade att de inte bryr sig om politik, varav vi emellertid kan dra en slutsats att de 

då inte är så konstigt att de inte heller kommer att rösta. Det framgår inte varför de 

inte bryr sig om politik, eftersom det inte omfattar syftet med denna studie. 5% har 

också svarat att de inte bryr sig om politik men även att de tycker det är för 

omständligt att rösta samt att de vet för lite om hur man röstar. 8% tycker det är för 

jobbigt/omständligt att rösta.  

 

 
Tabell 11. Påvisar vilka anledningar de kan finnas för de svarandes val att inte rösta  
 

Sammantaget kan man se att av de 37 personerna som inte tänker rösta är det 26 

stycken som tycker att det är antingen för jobbigt/omständligt, inte vet tillräckligt 

om hur man röstar eller känner att de både tycker det är för jobbigt/omständligt, 

bryr sig inte om politik och inte vet tillräckligt om hur man röstar. Det är alltså 70% 

av dem som inte tänker rösta som avstår för att de inte känner att de vet tillräckligt 

om hur man går tillväga för att rösta eller tycker det är omständligt. Något som 

skulle kunna påvisa att om det bara hade funnits mer tydlig information om hur man 

går tillväga, och om själva röstningen inte upplevdes som omständlig så skulle 

valdeltagandet kunna höjas. Detta sistnämnda är således en egen reflektion av en 

möjlig annorlunda utkomst. Vi finner att 7 av de 37 som inte tänker rösta, antyder 

någon form av kritiskt förhållande gentemot EU. 
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I denna fråga kunde man även svara ett eget alternativ, där två av 

respondenterna har svarat att de är för dåligt insatt. Övriga svar som vi fick som 

inte syns i tabell 11 var följande:  

• För dåligt insatt 
• Jag är inte tillräckligt insatt i frågan 
• Känns som en överstatlighet 
• Jag ville bara flika in nu när jag fick möjligheten, att oavsett om det är 

valmyndighetens ansvar eller de politiska partierna så borde de väl ändå ligga 
FRÄMST i de politiska partiernas intresse att informera om detta val,  

• Orkar inte läsa på 

4.3 Analys 

Kontentan av resultaten är alltså att en mycket högre andel kvinnor än män är 

ovetandes om att det är EU-val, gruppen ungdomar får till stor del sin information 

om valet från sociala medier och endast 12% av de svarande upplever att de har fått 

någon information från Valmyndigheten. Av dem som fått information från 

Valmyndigheten är det många som själva aktivt sökt upp informationen på 

hemsidan. 

Trots att en högre andel av våra svarande än snittet i Sverige tänker rösta, är 

informationen från Valmyndigheten, fortfarande undermålig. Av de som inte tänker 

rösta i valet har en överhängande majoritet svarat att det beror på att de vet för lite 

om hur man gör. Samtliga som svarade nej hade inte fått någon information från 

Valmyndigheten.  

En stor andel går till valurnorna och röstar på grund av de vill göra sin röst hörda 

och/eller för att de är politiskt aktiva. Vi ser ett stort politiskt intresse och 

engagemang hos de svarande, men trots detta ser vi att nästan en femtedel inte vet 

om att det närmar sig val. Vidare såg vi att endast 7 av 225 deltagande i enkäten 

visade någon form av kritiskt förhållningstagande till EU. Detta finner vi vara en 

relativt liten del, eftersom visst motstånd alltid kommer att finnas. Vi menar därför 

att de går emot de teoretiker som menar att ungdomar till större del är kritiska och 

att det är en av de främsta anledningarna till att lågt röstdeltagande.  
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4.3.1 Valmyndighetens sociala medier 

Sociala medier blir för varje år en alltmer dominerande del av människors liv. Det 

handlar inte enbart om sociala interaktioner (Bäck et.al 2014), även en stor del av 

vår vardag spenderas bakom skärmarna. Både tidningsbläddrande och Tv-tittande 

har till mångt och mycket ersatts av dator- och telefonskärmar (Svenskarna och 

Internet, 2018). Som ett resultat av detta har, som nämnt i rapportens teoridel, 

medieutbudet aldrig tidigare varit så utbrett. Dagligen möts vi av ett överflöd av 

information och nyheter i flertalet olika kanaler. Det stora utbudet framtvingar 

behovet av att utveckla de digitala kanalerna (se avsnitt 2.1). Konkurrensen har, 

som en naturlig konsekvens, blivit hårdare om att fånga vår begränsade 

uppmärksamhet. För utbudet ger oss både möjligheten att selektivt välja ut precis 

vilken information vi vill ta del av - men också att välja bort densamma. Det behövs 

med andra ord en stark närvaro på sociala medier för att överleva i dagens klimat. 

Den stora majoriteten av de svarande i enkäten hade tillhandahållit sig information 

om EU-valet via sociala medier.  

Valmyndighetens undersökta sociala mediekanaler - Twitter, Instagram och 

Facebook - har en närvaro som är mycket svag. Valmyndighetens twitterkonto har 

i dagsläget inga inlägg och följarantalet består av 222 personer, likaså fann vi att 

det inte heller fanns några inlägg på Valmyndighetens Instagram. Antal följare där 

är något mindre, med en siffra på 179 stycken. Närvaron på Facebook är något 

bättre där de mellan den 20 mars till den 12 april har publicerat elva inlägg på den 

statliga organisationens sida. Dock ifrågasätter vi värdet av den kommunikationen 

då dessa inlägg inte når speciellt stor spridning, myndigheten har endast 519 gilla-

markeringar. Sätter man dessa 519 gilla-markeringar i relation till organisationens 

storlek och informationen dem ämnar sprida, så når det en mycket liten del av 

Sveriges över 600 000 röstberättigade ungdomar i åldern 18–30 (Scb.se).  

Valmyndighetens hemsida är den huvudsakliga plattformen som de informerar 

medborgarna genom. Hemsidan är informativ, men kan ses som bristande i syftet 

att engagera det svenska folket att rösta. Det var framförallt inte enkelt att hitta 

information om just EU-valet. Det tog oss inte mindre än tre klick för att nå fram 

till information om hur man röstar (Valmyndigheten.se). Något som ligger så nära 

i tid och är av hög relevans för Valmyndighetens hela syfte och existensberättigande 

borde rimligtvis finnas tydligt redan på förstasidan. Om informationen på hemsidan 
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hade framförts på ett sätt som skapar större intresse för mottagaren, kanske det 

resulterat i att fler blivit motiverade att gå och rösta.  

Det är svårt att förstå varför Valmyndigheten har valt att starta upp konton på 

dessa plattformar om det inte finns en avsikt att publicera någonting. Facebook är 

den plattform där Valmyndigheten verkar ha något slags syfte att informera om vad 

de gör och hur man rent praktiskt går tillväga inför ett val. Detta ser vi som positivt. 

Dock anser vi att engagemanget kunnat vara större. Det kokar ner till frågan “om”. 

Om fler hade hittat till hemsidan, om Valmyndigheten hade haft starkare närvaro 

på sociala medier, om det hade funnits välplanerade och informativa konton på alla 

dessa kanaler: Hade Valmyndigheten kunnat dra nytta av de egenskaper som 

plattformarna erbjuder. Instagram skapar ett förenklat sätt att informera med hjälp 

av bild som kan fånga ögat. Twitter skapar möjlighet för dialog och hög 

responsivitet, här kan man som företag eller myndighet svara på frågor och föra 

debatt på ett snabbt och enkelt sätt. Facebook är en plattform där vi som användare 

enkelt kan dela innehåll men också se vad våra vänner engagerar sig i. Vi såg att 

Facebook var en av de större kanalerna som respondenterna hade fått sin 

information från Valmyndigheten genom. Detta finner vi väldigt intressant 

eftersom vi såg hur liten räckvidd deras Facebook sida hade om man ser till antal 

gilla-markeringar. Därför menar vi att potentialen för Valmyndigheten att använda 

sig av Facebook är stor, om vi kan se att av det mindre urvalet vi nått, har faktiskt 

några personer fått informationen därifrån. Ett större utnyttjande av samtliga av 

dessa kanaler hade gynnat myndigheten, men det står klart att Facebook har en 

speciellt god utvecklingsmöjlighet.  

Något vi också såg i vår enkätstudie var att en del av de svarande hade fått 

information via olika politiska partier. Hade Valmyndigheten haft exempelvis ett 

aktivt Twitterkonto, hade detta även kunnat gynna partierna och ett slags inofficiellt 

samarbete hade varit möjligt. Detta genom att partierna enkelt hade kunnat re-posta 

praktisk information som Valmyndigheten publicerar, exempelvis om hur man går 

tillväga för att rösta och var varje lokalpolitiskt förbund lättast kan hänvisa sina 

väljare till deras respektive röstlokaler.  

I och med att Valmyndighetens närvaro på sociala medier är så pass låg, är det 

många som förblir i det vi kallar för ett informationsvakuum. Med sociala medier 

som en av de dominerande kanalerna för interaktion kan man argumentera för att 

tystnaden på Valmyndighetens sociala medier skapar delar av den brist på 
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information som råder. Som i sin tur skapar den okunskap vi menar ligger bakom 

det låga valdeltagandet bland åldersgruppen 18–30. 

När det kommer till att rösta är det viktigt att folk blir informerade. Miniminivå 

för detta bör vara, precis som Valmyndigheten deklarerar på sin hemsida, att berätta 

var väljarna ska rösta och hur de ska göra för att lägga sin röst. Det bör samtidigt 

tas i beaktande att inte alla tar sig tiden att aktivt surfa in på varken politiska partiers 

eller Valmyndighetens sida för att få information. Som vi sett i resultaten från 

enkäten framkom det att en stor del av dem som har fått information från 

Valmyndigheten, dels är politiskt aktiva men även har fått informationen genom att 

aktivt söka sig till deras hemsida. Detta är de facto ett problem. Dels bör det inte 

enbart vara den grupp i samhället som är politiskt aktiva och engagerade som nås 

av viktig information, som samhälle kan vi tyvärr inte lita på att alla som behöver 

informationen kommer att söka upp den själva. Detta blir automatiskt ett problem 

för de runt en femtedel av våra svarande som inte visste om att det var EU-val. Hur 

ska någon människa kunna söka information om något som de inte vet ska hända? 

Det är i sig - helt omöjligt.  

4.3.2 Politiskt deltagande  

Forskningen har varit delad när det kommer till huruvida politiskt deltagande kan 

kopplas positivt eller negativt i relation till användandet av sociala medier. Vi anser 

dock inte att sociala medier är en bakomliggande orsak till varför viss forskning 

menar att ungdomar är bortkopplade från politiken. Emellertid finner vi att det är 

svårare att påvisa huruvida de som tänkt rösta, enligt vår enkät, hade röstat även om 

de inte hade fått information via sociala medier. Det vill säga, om du som ung 

medborgare är antingen politiskt aktiv i grunden eller engagerar dig i valet för du 

anser det vara viktigt av andra anledningar, råder det en större tendens att du röstar 

oavsett varifrån du får din information. Det stärks av frågan om vad som motiverar 

svenska ungdomar att rösta, där en klar majoritet svarade att det är viktigt att rösta 

för att göra sin röst hörd och för att kunna påverka besluten som tas i EU. På plats 

nummer två stoltserar ungdomar som röstar för att de är politiskt aktiva. Av de som 

inte tänker rösta är den absolut största anledningen till detta att de inte vet hur man 

röstar eller tillräckligt mycket om det kommande valet. Vi menar att resultatet av 

denna studie trots allt påvisar ett generellt politiskt intresse hos svenska ungdomar.  



 

 33 

4.3.3 Vårt sociala nätverk 

I rapportens teoridel (se avsnitt 2.2) nämnde vi kort hur det i samhället finns en oro 

för människor som röstar i ett tillstånd där de saknar tillräcklig eller korrekt 

information om valet de ska göra. Istället röstar de som en följd av övertygelse från 

någon annan, exempelvis som ett resultat av inflytande från familjen. Det var 

visserligen inte många som svarade (3 av 187) att de tänkte rösta antingen enbart 

eller delvis för att deras föräldrar tycker att de ska rösta. Detta går delvis emot 

tidigare forskning och rädsla om att ungdomar skulle rösta på grund av inflytande 

från någon annan (se avsnitt 2.2). Även om svaren från vår enkät visar på att en 

liten del påverkas av vad ens föräldrar tycker, skulle man i linje med ovan nämnda 

teori kunna göra ett annat antagande om dagens sociala medie-ungdom: Att de 

påverkas och influeras av vad de ser på deras respektive sociala mediekanaler - som 

generellt brukar består av ens nära och kära. När människor spenderar allt mer tid 

online, kan man argumentera för att vi också påverkas mer av den information vi 

nås av via digitalt innehåll i vår sociala sfär. Detta gäller både det material som ens 

vänner delar och förmedlar men även annat som dyker upp i våra flöden. När vårt 

sociala nätverk spelar rollen som mediafilter finns det en risk att information vi 

annars hade kunnat dra nytta av, sorteras bort. Detta kan ses både som en 

begränsning och en möjlighet. Det agerar begränsande i de fall där, låt oss säga, 

information om valet filtreras bort eftersom ingen i vårt sociala nätverk är 

intresserad av det. Det är en möjlighet då information från vänner brukar ses som 

mer pålitlig.  

Blir då vårt sociala nätverk också automatiskt den sociala grupp vi tillhör i 

samhället? Påverkas våra politiska åsikter av vad våra vänner tycker och tänker, 

mest troligtvis. Åtminstone till viss del, frågan är i vilken utsträckning vi själva är 

medvetna om denna påverkan. I kombination med den traditionella 

nyhetsvärderingens minskade värde ställer vi oss beroende till informationen vi får 

via digitala och sociala medier. De sociala medierna filtrerar även bort en del av vår 

privata sfär. Vi kan inte gilla en bild, eller ett inlägg utan att de finns tydligt för 

andra att se. Det leder oss till frågan om alla vågar anta en politisk åsikt och också 

stå för sitt politiska deltagande, när man inte längre har samma möjlighet att vara 

anonym. Således är röstning fortfarande ett anonymt sätt att politiskt delta på så vis 

vara aktiv i den politiska debatten. Återigen kommer vi dock tillbaka till frågan om 
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information, om ditt sociala nätverk har sållat informationen åt dig. Hur kan du då 

veta att du har grundat ditt val på rätt premisser?  

4.3.4 De svenska medierna  

Det finns stor potential för Valmyndigheten att förbättra sina kommunikativa 

insatser men det finns också andra faktorer som spelar roll i frågan. Här vill vi rikta 

fokus mot de svenska medierna, som är en tungviktare till spelare i de svenska 

valen. Vi har i rapportens teoridel redogjort för Strömbäcks teorier om de olika 

logikerna (se avsnitt 2.1). Där vi skrivit om vad som styr mediernas innehåll och 

om medierna följer medielogiken, den politiska logiken eller båda.  

Enligt medielogiken styrs mediernas innehåll främst av vad medierna själva 

anser sig ha behov av att publicera. I linje med teorin om att det blir allt svårare att 

fånga vår uppmärksamhet i dagens sociala medie-samhälle, styrs medielogiken av 

viljan att konkurrera om människors uppmärksamhet. De publicerar endast det som 

ger de själva publicitet och uppmärksamhet. De publicerar, med andra ord, det som 

de själva tror når fram till mottagarna. Anser medierna att EU-valet är värt att lägga 

vikt på, hur mycket vikt i så fall och ska medierna verkligen skriva om något som 

knappt engagerar hälften av befolkningen? Är exempel på frågor att ställa sig vid 

denna logik.  

Om vi istället vänder på myntet och tittar på den politiska logiken har medierna 

en skyldighet att bistå demokratin och således även publicera information som är 

viktig för medborgarna (Strömbäck, 2009). Sett till var människor får sin 

information ifrån svarade en stor del att de fått information om valet via 

dagstidningar. De har således en viktig roll i att inte bara informera, men också 

belysa vad det finns för alternativ att välja mellan och varför. Medierna borde 

därför, enligt denna logik, inte bara ha ett intresse men också en skyldighet skriva 

och informera kring just EU-valet. 

Vidare kan man se till Strömbäcks fyra dimensioner, där medierna utgör den 

viktigaste källan för politisk information som vi som samhälle är beroende av 

(Strömbäck, 2009). Utan information kan vi inte göra egna val. Oavsett vilken logik 

som gäller så spelar medierna rollen som nyhetsförmedlare, det vill säga de som 

förmedlar vilka nyheter vi i samhället ska ta del av. De bestämmer inte bara vilka 

frågor som ska diskuteras utan även hur mycket plats dessa ska få ta, slutligen också 
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hur de ska gestaltas. Därigenom besitter medierna i någon mån makt över 

människors verklighetsuppfattningar.  

Däremot ser vi, som ovan poängterat att de digitala medierna har stor betydelse 

när det kommer till att informera om valet. Därför kan vi rent hypotetiskt dra en 

generell slutsats att de sociala medierna till viss del faktiskt styrs av den politiska 

logiken. Vi kan också dra en slutsats att oavsett vilken av de två logikerna som styr 

medierna, så är medierna av oerhörd vikt när det kommer till att informera 

medborgarna. De sociala medierna i synnerhet kan nå ut till alla, men framförallt 

unga medborgare, på ett snabbt och lättillgängligt sätt. Vi vill poängtera att denna 

studie inte har gett någon inblick inom de traditionella medierna, eftersom dessa 

utgav en mycket liten del av de kanaler som svenska ungdomar fått sin information 

från. Men vi hävdar ändå att även där råder den politiska logiken till stor del, och 

av denna anledning borde utrymme finnas för Valmyndigheten att informera, även 

genom de traditionella kanalerna. 

Det finns emellertid ytterligare en spelare på denna informationsarena - de 

politiska partierna. På samma sätt som vi inte kan påstå att varken Valmyndigheten 

eller medierna har ensamt ansvar för det låga röstdeltagandet bland unga i Sverige, 

så har partierna också en del i detta. Som Strömbäck (2014) skriver i boken Makt, 

medier och Samhälle så innebär den medierade verkligheten vi befinner oss i att 

den information vi tar emot påverkar vår kunskap, kunskap som är förmedlad av 

någon form av media. Detta skulle innebära att även om de politiska partierna har 

en roll i informationsspridningen; så är det fortfarande mediernas uppgift att sprida 

den. Partiernas roll blir istället att göra sitt budskap tillräckligt intressant för att fler 

eller många medier vill sprida det.  

Som Strömbäck (2014) också skriver så bygger kunskapen vi har, oavsett 

varifrån vi har fått den, på våra egna upplevda erfarenheter. Dessa erfarenheter som 

upplevs genom våra egna ögon som bevisat spenderas i allt högre grad på sociala 

medier. 
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5. Diskussion & slutsats  

I uppsatsens sista kapitel diskuteras och redovisas rapportens slutsatser.  Syftet 

med denna studie har varit att undersöka valdeltagandet till europaparlamentsvalet 

i maj 2019 bland svenska ungdomar i åldern 18–30 och hur de får information om 

det. Särskild vikt har legat på Valmyndighetens informationsspridning samt vikten 

av sociala medier som verktyg för detta. Slutligen avslutas detta slutliga kapitel 

med tips på vidare forskning.  

5.1 Diskussion 

Svaren från 225 svenska ungdomar i enkäten tillsammans med informationen från 

Valmyndighetens sociala mediekanaler målar en bild av svenska ungdomar som är 

intresserade, men inte har tillräckligt med information för att göra sitt val. Vår 

studie fick fram ett överraskande högt resultat när de kommer till valdeltagandet, 

men vi såg också att många av dem som svarat och ämnar rösta redan är politiskt 

aktiva sedan tidigare. Vid besvarandet av vår frågeställning kunde vi se att 

ungdomar idag, till stor del, får sin information om EU-valet från olika sociala 

mediekanaler. Valmyndigheten har alla dessa kanaler tillhanda och därför många 

möjligheter att kommunicera med Sveriges ungdomar. De har flertalet kanaler, 

verktyg för sponsring och för att inte tala om uppdraget från svenska staten att utlysa 

valet. Ändå har vi kunnat bekräfta att dessa verktyg inte används, åtminstone inte 

en månad innan valet.  

Vi undrar om den stora andelen som väljer att inte rösta, gör detta val på grund 

av okunskap om EU och de politiska partierna eller på grund av att de inte blivit 

informerade om själva valet. Hur många av de som faktiskt röstar, gör det i 

okunskap? När inte ens hälften av en åldersgrupp går till valurnorna och röstar bör 

demokratins legitimitet diskuteras. Detta är en aspekt som, om än kort, bör belysas. 

Det är en allvarlig konsekvens av en oinformerad väljargrupp. Unga medborgare 

har anklagats för att vara passiva och att det är de som ligger bakom det låga 

valdeltagandet, och därmed på lång sikt hotar demokratin. Men vill vi verkligen att 
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röstdeltagandet ska öka, om de röstande saknar den kunskap de behöver för att göra 

ett väl avvägt val? Det har också diskuterats huruvida högre utbildning gör oss 

kritiska gentemot myndigheter, eller mer benägna att rösta. Vår kritiska förmåga, 

menar vi, är en individuell konstruktion som bör ses som en följd av att vi först 

tillhandahåller all den information vi behöver, för att ens kunna hysa kritik. Således 

ligger det en större vikt i den utbildning vi tar med oss genom hela livet genom vår 

skolgång och uppväxt, och inte bara inför ett val. Vi bör rustas med tillräckligt stor 

kunskap om både demokratin som helhet och vidare hur man kan genom sin röst 

påverka politiken. Det är också genom att rustas med rätt kunskap som vi kan ha 

förmåga att ställa oss kritiska till vårt sociala nätverk, och därmed frångå den sociala 

tillhörighet vi ofta befinner oss i för att sedan göra ett individuellt val.  

Det är inte enbart antal röstdeltagande som bör räknas i rent kvantitativa antal, 

man bör även se till huruvida de som röstar, faktiskt vet vad de röstar på. I slutändan 

kommer vi tillbaka till samverkan mellan okunskap om vad man röstar på, 

tillsammans med brist på information. Dessa är både bakomliggande orsaker till 

lågt valdeltagande och något vi bör se till när det kommer till hur viktigt det är att 

rusta medborgarna med kunskap så de kan känna sig trygga att de inte bara vet hur 

de röstar utan även på vad.  

I frågan om vem som bär det slutgiltiga ansvaret att informera oss om det 

kommande valet handlar det i slutändan inte enbart om Valmyndigheten. Det 

handlar även om mediernas viktiga roll att sprida information som anses 

samhällsnyttig och det handlar om de politiska partierna som måste hitta smarta 

lösningar för att få sina budskap att synas. Till sist handlar det också om det 

personliga ansvaret - det ansvar som ligger på oss alla att som individer i en 

demokrati själva tillhandahålla oss den kunskap vi behöver för att göra vårt val. Det 

ligger däremot fortsatt på andra sagda spelare i den politiska debatten att se till att 

vi enkelt kan hitta denna kunskap. Även om Valmyndigheten inte är ensamma om 

sitt uppdrag är en sak säker, de hade ett jobb - och de misslyckades.  

5.2 Slutsats 

Vi har således nått slutet av rapporten. Stämde våra observationer överens med 

verkligheten? Svaret är ja. Vi har genom vår enkät och observationer kunnat se en 

direkt korrelation mellan ett lågt valdeltagande och bristfällig information. Det 
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finns som ovan och i tidigare avsnitt nämnt flertalet parametrar i vilka som ska förse 

oss med informationen om det kommande valet men en sak är saker - 

Valmyndigheten är en av dessa och de har misslyckats med sitt uppdrag.  

Vi kan, likt tidigare forskning visat, bekräfta att svenska ungdomar idag får en 

stor del av sin information från sociala medier - vilket gör vikten av en digital 

närvaro ännu viktigare. Även om ett visst ansvar kan sägas ligger på individen när 

det kommer till att på egen hand tillhandahålla sig den information som är 

nödvändig för att göra ett val, borde Valmyndigheten, men även medierna och 

partierna ta sitt ansvar i att närvara där ens röstare befinner sig. Vi kan uttala att 

Valmyndigheten har en låg, nästan obefintlig, närvaro på sociala medier. 

Tillsammans med enkätsvaren att samtliga som svarat att de inte ämnar rösta - hade 

inte nåtts av någon information från Valmyndigheten. Som även avslöjades i 

enkäten så är den största anledningen till att ungdomar inte röstar, för att de inte vet 

hur. Vi drar därav slutsatsen, i linje med vad vi skrev i rapportens inledning: Hade 

fler svenska ungdomar vetat om att det är EU-val och mer om det, hade 

valdeltagandet ökat.  

Nu när valet endast ligger några dagar bort vill vi ta tillfället i akt att i slutsatsen 

kommentera vilken information angående valet vi som författare nu har nåtts av: 

Dels har vi fått utskick från Valmyndigheten i brevlådan, innehållandes våra 

röstkort och en broschyr som kortfattat beskriver var vi kan rösta, vi har hört reklam 

på radio samt från partiernas sida sett affischer på olika ställen i landet. I brevlådan 

har även reklam från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommit. Slutligen 

har partiernas egna valfilmer skymtat förbi i sociala medier och artiklar har skrivits 

om det stundande valet.  

Har vi nu nåtts av den kunskap som krävs, inte bara för att själva aktivt kunna 

söka upp den information vi saknar, men också för att kunna sortera den 

information vi får? Vi säger detta: När det kommer till Valmyndighetens 

kommunikation har fortfarande inget synts i de sociala medierna - endast i de 

traditionella. Detta fyller fortsatt inte det tomrum som istället ekar i de sociala 

medierna.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har tagit avstamp i en enkät samt en observation av Valmyndighetens 

mest använda sociala mediekanaler inför EU-valet 2019. För vidare forskning 

föreslås att enkäten utökas för att dels få fler svar men även inkluderar andra 

grupper i samhället.  

Andra teorier skulle även kunna appliceras som grund för studien. Där vi har 

utgått från teorier som omfattar politisk kommunikation, media och deltagande och 

vidare riktat fokus på lågt valdeltagande bland ungdomar i åldern 18–30 kan andra 

forskare ta avstamp i andra teorier. Framtida forskare skulle även kunna utgå från 

andra kanaler för kommunikation- och informationsspridning, snarare än de sociala 

medierna för att få en bild av hur de traditionella medierna påverkar valdeltagande.  

Om vi som författare hade haft mer tid hade en kompletterande intervjustudie 

varit en spännande tillgång till rapporten. Här hade framtida forskare kunnat 

intervjua någon som tänker rösta, någon som kanske tänker rösta och någon som 

inte tänker rösta för att gå ännu djupare in i motivationer bakom röstbeteendet hos 

målgruppen ungdomar. Studien hade ytterligare kunnat kompletteras med fler och 

bättre riktade förslag mot Valmyndigheten för hur de ska nå ut till svenska 

ungdomar. Intervju med Valmyndigheten själva hade också varit av intresse för att 

se hur de uppfattar sina kommunikativa insatser.  

Utöver det så har denna studie enbart undersökt Valmyndighetens 

kommunikation inför EU-valet 2019, vi hoppas således att man i kommande 

forskning tittar närmare även på mediernas och de politiska partiernas roll och 

huruvida detta påverkar röstbeteendet. Även individens egna ansvar kan 

undersökas. 

Studien har antagit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att den 

grundas i mångt och mycket på våra egna observationer och tolkningar av 

verkligheten. Andra forskare skulle med stor sannolikhet göra andra observationer 

med deras socialkonstruktivistiska glasögon. Forskare med annan bakgrund än 

författarnas skulle även få andra personer som svarar på enkäten, eftersom vi 

använde ett bekvämlighetsurval av människor i vår närhet, och därav ett annat 

resultat.  

Nu står det till oss att med spänning följa valet till Europaparlamentet och med 

nya insikter bevaka hur valresultatet faktiskt faller ut.  
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